
 

 

 

 

 

 

 

 صندوق رصانة املرن لألسهم السعودية
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األحكام الشروط و   

ه 1444/ 09/01املوافق  م2022/ 07/08: : تاريخ إصدار الشروط و االحكام  

هـ 1444/ 09/01املوافق  م07/08/2022: تاريخ موافقة هيئة السوق املالية  

هـ 20/01/1444م املوافق 18/08/2022تاريخ اخر تحديث:   

هذه النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق رصانة املرن لألسهم السعودية، والتي تعكس 

 التغيرات التالية:  

صالحية صندوق االستثمار في الحصول على تمويل وسياسة فقره ك(  سياسات االستثمار  (3رقم ) تعديل  -1

مدير الصندوق بشان ممارسة صالحيات التمويل وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق: وال يمنح 

 الصندوق أي صالحية في الحصول على تمويل.  

 )في( فقرة 4تعديل رقم )  -2
ً
بتأثير الضوابط  قما يتعلمخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية حذف كلمة سلبا

 الشرعية على االستثمارات واداء الصندوق.  

اخذ موافقة اللجنة الشرعية في كل من التغيرات االساسية وغير اساسية.  ( 19تعديل رقم )  -3  

اضافة نبذة تعريفيه عن اللجنة الشرعية وتغيير اسم املستشار الشرعي واضافة مؤهالته  ( 25تعديل فقره ) -4

. ( الخاص باللجنة الشرعية لتوضيح املعايير الخاصة باللجنة1الشرعي واضافة ملحق )تماد ورقم االع  

افق    18/08/2022وذلك حسب الخطاب املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ   هـ  20/01/1444املو  
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 صندوق رصانة املرن لألسهم السعودية

Rassanah Flexible Saudi Equity Fund 

االعتماد الشرعي رقم   

RAS-2269-01-01-06-22 

( عام مفتوح -صندوق من فئة األسهم ) 

 مدير الصندوق )شركة رصانة املالية(  

 الشروط و االحكام 

ه 09/01/1444املوافق  م07/08/2022: : تاريخ إصدار الشروط و االحكام  

   هـ09/01/1444املوافق  م07/08/2022: تاريخ موافقة هيئة السوق املالية

هـ  20/01/1444م املوافق 18/08/2022وتم تحديثها بتاريخ    

روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق   

الشروط   وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في

واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط  

 ويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللة.
َ
 واألحكام، ويقرون ايضا

مار. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام  وافقت هيئة السوق املالية على طرح وحدات صندوق االستث

الصندوق، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة السوق املالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في  

د أن قرار االستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه، وتؤك

   .الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله

تم اعتماد صندوق رصانة املالية لالسهم املحلية على انه صندوق متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من ِقبل لجنة الرقابة  

  الشرعية املعّينة لصندوق االستثمار. 

كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة  أن شروط وأحكام هذا الصندوق واملستندات األخرى 

وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار، وتكون محّدثة ومعدلة. كما على املستثمرين ضرورة قراءة شروط  

قع على  وأحكام الصندوق واملستندات األخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق. يعد مالك الوحدات قد و 

شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات الصندوق. كما أنه يمكن االطالع على أداء الصندوق  

  ضمن تقاريره.

 

ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها. وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ  

. بمشورة مستشار منهي   
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 ملخص الصندوق: 

 اسم صندوق االستثمار  صندوق رصانة املرن لألسهم السعودية 

 فئة ونوع الصندوق  صندوق استثماري مفتوح )عام(  لالسهم السعودية 

 اسم مدير الصندوق  شركة رصانة املالية

 هدف الصندوق  تنمية رأس املال على املدى املتوسط إلى الطويل 

 مستوى املخاطر عالي  

ريال لالسترداد  2,000ريال سعودي لالشتراك، 10,000  الحد األدنى لالشتراك واالسترداد 

 أيام التعامل/ التقييم االثنين واالربعاء 

 أيام اإلعالن  اليوم التالي ليوم التعامل 

يدفع ملالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقص ى قبل إقفال العمل في اليوم الثالث  

التعامل التي تم فيها تحديد سعر االسترداد التالي ليوم   

 موعد دفع قيمة االسترداد 

رياالت   10  سعر الوحدة عند الطرح األولي  

)القيمة االسمية(   

 عملة الصندوق  الريال السعودي  

مدة صندوق االستثمار وتاريخ   مفتوح 

 استحقاقه

افق 2022/ 07/10 هـ11/03/1444م املو الصندوق تاريخ بداية    

افق 2022/ 07/08 م  18/08/2022، وتم تحديثها بتاريخ ه09/01/1444م املو

افق  هـ  20/01/1444املو  

تاريخ إصدار الشروط واألحكام، وآخر  

 تحديث لها   

افقة مع الضوابط   سوف يتم استخدام مؤشر ) ايديال ريتينجز السعودية املتو

 الشرعية( ألغراض مقارنة الصندوق 

االسترشادي املؤشر   

 اسم مشغل الصندوق  رصانة املالية 

 اسم أمين الحفظ   السعودية الخير كابيتال

(املحاسبون املتحدون لالستشارات املهنيةشركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاؤه )      اسم مراجع الحسابات 

0.50%  رسوم إدارة الصندوق  

1%  رسوم االشتراك   

ريال   65,000قيمة األصول لألوراق املالية التي تحتفظ بها او % سنويا من 0.25تعادل 

 .
ً
 سعودي كحد ادنى سنويا

    رسوم أمين الحفظ 

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع  

.  االوراق املالية حسب العموالت السائدة في االسواق  

 رسوم التعامل 

 كحد اقص ى ريال 110,000
ً
سنويا     رسوم ومصاريف أخرى  

% من ألفا  10  رسوم األداء  
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 قائمة املصطلحات:  

في    
ً
باملشاركة جماعيا للمشتركين فيه  الفرصة  إتاحة  إلى  برنامج استثماري مشترك يهدف 

 . أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة

 صندوق استثماري 

 الصندوق  .السعوديةلألسهم  رصانةصندوق 

االستثمار    املالية  رصانةشركة   صناديق  إدارة  أعمال  بممارسة  له  مرخص  وهو شخص 

 . 21235-32بموجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم 

 مدير الصندوق 

 الهيئة  هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية.

املشاركة في ملكية االنتفاع في أصول وعوائد  الوحدة االستثمارية التي تمنح املستثمر حق  

 لعدد الوحدات االستثمارية التي يمتلكها. 
ً
 الصندوق على أساس نسبي وفقا

 الوحدة 

 تداول  .النظام اآللي لتداول األسهم السعودية

وتشمل األسواق املتداولة فيها بما فيها السوق الرئيسية    -تداول   – السوق املالية السعودية  

 نمو.   –والسوق املوازية 

 السوق املالية السعودية 

 املشترك )مالك الوحدات(  الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق ويشار لهم مجتمعين بـ "املشتركين" 

 يوم العمل  . يوم العمل الرسمي للسوق املالية السعودية في اململكة العربية السعودية

 أليام 
ً
 أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد  . العمل الرسمية للسوق املالية السعوديةكل يوم عمل في اململكة طبقا

 يوم التعامل  . أي يوم يتم فيه شراء واسترداد وحدات صندوق االستثمار

 يوم التقويم  . اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة، وسيكون من االحد إلى الخميس

واملشتركين والذي يحتوي على شروط وأحكام، يلتزم من خالله  العقد بين مدير الصندوق  

مدير الصندوق بإدارة استثمارات املشتركين، ويتقاض ى في مقابل تأدية األعمال وخدمات  

 وعموالت ومبالغ أخرى كما هو منصوص عليها في ملخص اإلفصاح املالي
ً
 . اإلدارة أتعابا

 الشروط واألحكام 

مدير   يعّين  عن  مجلس  الصادرة  االستثمار  صناديق  الئحة  بموجب  أعضاءه  الصندوق 

اقبة أعمال مدير الصندوق   . مجلس هيئة السوق املالية ملر

 مجلس إدارة الصندوق 
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مدير   لدى  إدارة  مجلس  عضو  وال   
ً
موظفا ليس  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو 

ليس   أنه  الصندوق كما  أمين حفظ  أو  له  تابع  أو  أو عالقة  الصندوق  لديه عالقة جوهرية 

تعاقدية مع مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق ما لم ينص خالف ذلك  

في تعريف عضو مجلس اإلدارة املستقل للصندوق حسب قائمة املصطلحات املستخدمة في  

 . لوائح هيئة السوق املالية

 العضو املستقل 

 املعايير الشرعية  .الشرعية الستثمارات الصندوق من الشروط واألحكام   املعايير الشرعية املعتمدة من اللجنة

تحليل املؤشرات املالية للشركة مثل نسب الربحية والسيولة والديون وهي تقيس مدى كفاءة  

النمذجة   الى  باإلضافة   ، األرباح  تحقيق  وإدارتها وقدرتها على  األموال  استخدام  في  الشركة 

 . املالية و التحليل الفني للمؤشرات 

 أسس التحليل 

 ألفا  العائد الذي يحققه املؤشر االسترشادي. العائد من املحفظة بما يزيد عن 

هي عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع االوراق املالية حسب  

 العمالت السائدة في االسواق والتي تدفع للوسطاء والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

 مصاريف التعامل 
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االستثمار صندوق  ( 1  

 

الصندوق:   اسم صندوق االستثمار، مع ذكر فئه ونوعه  ( أ    

.  صندوق عام مفتوح –صندوق رصانة املرن لألسهم السعودية   

 ب( تاريخ أصدار شروط وأحكام الصندوق االستثماري:  

هـ  20/01/1444م املوافق 18/08/2022، وتم تحديثها بتاريخ ه09/01/1444م املوافق 07/08/2022   

افقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق ج(  االستثماري:   تاريخ مو  

هـ 09/01/1444م املوافق 07/08/2022   

استحقاق الصندوق:  مدة صندوق االستثمار وتاريخ د(   

، وال يوجد تاريخ استحقاق.  صندوق رصانة املرن لألسهم السعودية صندوق مفتوح  

 

 

النظام املطبق ( 2  

 

شركة رصانة املالية "الشركة" هي شركة مساهمة مقفلة مرخص لها من هيئة السوق املالية "الهيئة" ملمارسة  

( من هيئة السوق  21235-32 )  رقمأنشطة اإلدارة و إدارة الصناديق و الترتيب و تقديم املشورة  بموجب الترخيص  

هـ . 25/04/1443م املوافق 30/11/2021املالية في تاريخ   

 

ندوق يصنف كصندوق استثماري ، يخضع كل من الصندوق و مديره ألنظمة السوق املالية ولوائحه التنفيذية  الص 

 واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة في اململكة العربية السعودية.

 

سياسات االستثمار وممارساته( 3  

 

( األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:  أ  

يهدف صندوق رصانة املرن لالسهم السعودية  الى تنمية رأس املال على املدى الطويل املتوسط الى الطويل من خالل  

االستثمار بشكل فعال في اسهم الشركات املدرجة في أسواق األسهم السعودية  تاس ي و نمو" و الطروحات األولية و  

.ولوية و الصناديق العقارية املتداولة بما يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق حقوق األ   
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 ب( نوع )أنواع( األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي:  

يستثمر الصندوق بشكل أساس ي في أسهم الشركات املدرجة في أسواق األسهم السعودية واالكتتابات األولية  

ألولوية في سوق االسهم السعودي )بما فيه السوق الرئيس ي واملوازي( والتي تكون متوافقة مع املعايير  وحقوق ا 

 للمعايير الصادرة من الهيئة الشرعية للصندوق 
ً
.  الشرعية اإلسالمية طبقا  

 

بلد معين أو  ج( أي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معنية، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في 

افية معينة، على أن تشتمل على الحد األدنى واألقص ى لتلك األوراق املالية:    منطقة جغر

سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودي والتي  

لشركات التي تستوفي األهداف االستثمارية  تنطبق عليها املعايير الشرعية وحقوق األولوية واالكتتابات األولية ل

  ةللصندوق املتوافقة مع املعايير الشرعية. سيقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بطريقة نشطة في اململكة العربي

 السعودية. 

 

ه األدنى واألعلى:    د( جدول يوضح نسبة االستثمار في كل توجه استثماري بحّدِّ

 

 نوع االستثمار الحد االدنى  الحد االعلى  

100 %  60%  األسهم السعودية واالكتتابات االولية وحقوق االولوية 

10%  0%    صناديق أسواق النقد وصناديق املرابحة 

20%  0% واألسهم املدرجة في السوق املوازية )النمو(  أسهم الطروحات األولية    

 واالكتتابات األولية وحقوق األولوية

10%  0%  الصناديق العقارية املتداولة  

 

 ه( أسواق األوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:  

سوف تكون استثمارات الصندوق في األسهم املدرجة وحقوق األولوية واالكتتابات األولية في سوق االسهم السعودي  

 )بما فيه السوق الرئيس ي واملوازي(. 

 

االستثمار في وحدات صندوق االستثمار:  و( اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي   

قد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص. ويحتفظ مدير الصندوق  

. وسوف يفصح مدير الصندوق عن استثماراته في  
ً
بحقه في استرداد جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسبا

بما في ذلك   - والتقارير السنوية  - القوائم املالية األولية  - بيان الربع السنوي الصندوق في تقارير الصندوق )ال

 القوائم املالية السنوية(.  

 



 

10 
 

ز( أنواع املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته  

   االستثمارية لصندوق االستثمار:

النظرة الشمولية، ويتم اختيار الشركات املتوقع لها استقرار ونمو في القيمة و / أو    أدوات التحليل املالي و اعتماد

العوائد. ويسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار املالئمة بهدف  

. النقديةتحقيق أقص ى العوائد املمكنة عبر القراءة املالية والنمذجة املالية وخصم التدفقات    

 

 ح( أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:  

( "سياسات االستثمار  3لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في فئات أصول عدا التي تم ذكرها في الفقرة )

 وممارساته" من هذه الشروط واألحكام.

 

املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:ط( أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق    

ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصول التي يمكن للصندوق االستثمار بها غير تلك   

   املفروض حسب قيود االستثمار املذكورة في الئحة صناديق االستثمار و القيود الشرعية ملدير االستثمار.

 

ي( الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها ذلك املدير  

 أو مديرو صناديق آخرون:  

% من قيمة اجمالي الصندوق. ولن يكون هناك اي  10لن تتجاوز األصول املستثمرة لدى الصناديق األخرى اعلى من 

ن صناديق رصانة.رسوم اضافية في حال االشتراك في اي م  

 

   ، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة صالحيات الحصول على تمويل ك(  صالحيات صندوق االستثمار في 

، وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق:  التمويل  

. الحصول على تمويل  ال يمنح الصندوق أي صالحية في  

 

ظير:  ل( اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف ن  

سوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقص ى للتعامل مع أي  

 طرف نظير.  

 

 م( بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:  

ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التي  

تحقق األهداف االستثمارية املحددة للصندوق واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى ذات  

 العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق افضل جهد للتأكد من:  
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ير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع. ( توف1  

( عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهداف االستثمار.  2  

وسيتم تطبيق إجراءات متابعة لتأكد من التزام الصندوق بسياسات االستثمار واملتطلبات النظامية ويقوم 

ورية على التأكد من تطبيق هذه السياسات واملتطلبات بشكل مستمر.  الصندوق بعمليات مراجعة د  

 

ن( ذكر املؤشر االسترشادي، باإلضافة إلى معلومات عن الجهة املزودة للمؤشر، واألسس واملنهجية املتبعة  

 لحساب املؤشر:  

قديمه والقيام  سوف يكون الصندوق مرتبط بمؤشر ايديال ريتينجز الشرعي لألسهم السعودية، والذي تقوم بت 

بحسابه شركة ايديال ريتينجز، يتم حساب املؤشر عن طريق ضرب قيمة العائد الكلي لألسهم في اليوم السابق مع  

درجة في السوق السعودي. مزود املؤشر شركة  نسبة التغير في العائد الكلي لألسهم الحرة للشركات الشرعية امل

 ايديال ريتينجز.  

 

ن بشكل بارز الهدف من استخدام تلك األدوات )مثل   س( في حالة استخدام عقود املشتقات، يجب أن يبيَّ

 اإلدارة الفعالة للمحفظة أو تحقيق أهداف االستثمار أو ألغراض التحوط من مخاطر تقلب األسعار(: 

.  ال يستثمر الصندوق في عقود املشتقات   

 

افق عليها هيئة الس  وق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار:  ع( أي إعفاءات تو  

لم يقدم الصندوق طلب أي إعفاء لهيئة السوق املالية من الئحة صناديق االستثمار حتى تاريخ إعداد هذه الشروط  

 واألحكام.  

 

املخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق ( 4  

 

يعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي املخاطر و يتعرض لتقلبات مرتفعة  بسبب تركيز استثماراته وتبعا لذلك   أ( 

 يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من املخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق.  

 

 على أداء صندوق االستثمار في املستقبل.  إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابب( 
ً
ق للمؤشر ال يعد مؤشرا  

 

 لألداء   ج( 
ً
الصندوق ال يضمن ملالكي الوحدات أن أداء الصندوق أو أداؤه مقارنه باملؤشر سيتكرر أو يكون مماثال

 السابق. 
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عبر بمثابة وديعة بنكية. يجب أن يأخذ مالكي الوحدات املحتملين في االعتبار أن االستثمار في الصندوق ال يتد(   

 

 من أو كامل استثماراهم ، وقد يكون مبلغ   ه( 
ً
يجب على مالكي الوحدات ان يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءا

االسترداد أقل من السعر الذي اشتركوا به في الصندوق. وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق و ربما  

ملبلغ الذي استثمروه في الصندوق.ال يستطيع مالكي الوحدات استرداد ا  

 

قائمة املخاطر الرئيسة املحتملة املرتبطة باالستثمار في هذا الصندوق عوامل املخاطر املرتبطة باالستثمار و التي   و( 

 تشتمل وال تنحصر على التالي:  

 

 مخاطر سوق األسهم 

يستثمر الصندوق بشكل أساس ي في األسهم التي هي عرضة ملخاطر السوق و التذبذبات العالية، و في الوقت ذاته ال  

يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداء إيجابيا. و ينبغي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر التي  

ر يدرك جميع األسهم عرضة االنخفاض تبعا لعوامل النمو  ينطوي عليها  هذا النوع من االستثمارات. كما أن املستثم

لتلك الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية و الخارجية و التي قد تنتج عنها انخفاض في سعر الوحدة  

 للصندوق. 

 

 مخاطر التركيز 

اعات مما يجعل الصندوق  قد يركز الصندوق استثماراته في مجموعة مركزة من األسهم او في عدد محدود من القط

عرضة للتذبذب بشكل اكبر، و باملقابل ان يكون الصندوق اكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا مما يؤثر 

 بشكل سلبي على سعر الوحدة في الصندوق في حالة االنخفاض.  

 

  املخاطر االقتصادية

ع الجغرافي لألسواق التي يستثمر فيها الصندوق. و  ينطوي االستثمار في الصندوق على املخاطر الناجمة عن التوزي

عليه فإن أي تغييرات معاكسة و سلبية الظروف االقتصادية للبلد ) او البلدان( التي يستثمر بها الصندوق . يكون  

 له اثر سلبي على قيمة الوحدة في الصندوق.  

 

 مخاطر االلتزام بالضوابط و املعايير الشرعية 

 بفئة معينة من  إن طبيعة استثمارات ا
ً
لصندوق الشرعية تجعل االستثمار فقط في األسهم السعودية محدودا

الشركات دون غيرها. مما يحد من توزيع أصول الصندوق بشكل أوسع وبالتالي فإن أي تذبذب في أسعار تلك الفئة  

وم بمراجعة  املحدودة من الشركات قد يؤثر على استثمارات الصندوق وأدائه. وبما أن مدير الصندوق يق  
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توافق الشركات املستثمر بها مع املعايير الشرعية وقد ينتج عن ذلك تغيير وضع بعض أسهم الشركات من أسهم  

متوافقة إلى غير متوافقة مع املعايير الشرعية، وبالتالي تنشأ احتمالية التخلص من تلك الشركات بأسعار غير  

 مناسبة، مما يؤثر على استثمارات الصندوق.  

 

   مخاطر السيولة

خطر السيولة هو خطر تكبد صندوق االستثمار خسارة مالية نتيجة اضطرار مدير الصندوق لتسييل االستثمارات  

لتأمين السيولة الكافية للوفاء بالتزاماته التعاقدية مثل عمليات استرداد الوحدات االستثمارية، أو نتيجة  

 لالستثمار في أسهم شركات منخفضة السيولة.  

 

ملخاطر القانونية:  ا  

صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن محفظة الصندوق معرضة لفرض  

إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات الحكومية املختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة عليها. أي تأثير ناجم عن  

ية ألي شركة من الشركات املستثمر فيها، وبالتالي يمكن أن تؤثر  أي قضية مع الغير يمكن أن تؤثر على السالمة املال

 على قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في تلك الشركة.  

 

 مخاطر سعر الصرف 

عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقوم بها استثماراته وتقبل اشتراكات املستثمرين باي عملة أخرى  

من العمالت العاملية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلك التاريخ ، و يتحمل الراغبون في 

ر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل و من  تحويل استحقاقاتهم بعملة عملة الصندوق بمخاطر تذبذب سع 

 املمكن ان قيمة الوحدات اململوكة قد تنخفض حسب سعر الصرف او يخصم منها رسوم صرف عملة.  

 

 مخاطر األسواق الناشئة 

  إن االستثمارات الرئيسة في الصندوق يغلب عليها األدوات االستثمارية التي تصدر في األسواق الناشئة ذات املخاطر

العالية في السيولة و عدم االستقرار  فيما يتعلق بالبيئة السياسية و االقتصادية، مما سيعرض مالكي الوحدات  

ملزيد من التقلبات في أسعار وحدات الصندوق و ارتفاع مخاطر االستثمار التي ينتج عنها انخفاض في قيمة أصول  

 الصندوق مما يؤدي الى انخفاض سعر الوحدة في الصندوق. 

 

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 

استثمارات الصندوق في صناديق الصناديق االستثمارية األخرى قد يعرض مالكي الوحدات للمخاطر التي يمكن أن  

يتعرض لها بذلك الصندوق املستثمر به و التي من املمكن ان تكون مختلفة عن املخاطر املتعلقة باستثمارات هذا  

يؤثر سلبا على استثمارات الصندوق وأدائه و على قيمة وحدات الصندوق.  الصندوق مما قد  
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 تضارب املصالح 

يزاول مدير الصندوق مجموعة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية. وقد تنشأ هناك  

من قدرة مدير   حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق مع مصالح الصندوق. إن أي تضارب في املصالح يحد

 على استثمارات الصندوق وأدائه.  
ً
 الصندوق على أداء مهامه بشكل موضوعي مما قد يؤثر سلبا

 

 املخاطر السياسية 

ربما يتأثر أداء الصندوق بالتغير في الحكومات او الحروب او بنزع امللكيات او بتجمد األصول او بتغير القوانين  

روف سياسية سلبية. في املناطق التي يتسثمر فيها الصندوق اصوله. مما قد  السائدة في تلك الدول باي حوادث او ظ 

 يؤثر سلبيا على استثمارات الصندوق و بالتالي على صافي قيمة أصول الصندوق و سعر الوحدة. 

 مخاطر تعليق التداول 

فقدان عدد من الفرص  قد يؤدي التداول في السوق ككل او في مجموعة من األوراق املالية الى عدم توفر النقد او 

 االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق و سعر الوحدة بالصندوق او التأخير في تلبية طلبات االسترداد. 

 

 مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة

سبة  قد تؤدي عمليات االسترداد الكبيرة الى بيع جزء من أصول الصندوق املستثمرة في أوراق مالية بأسعار غير منا

 او منخفضة لتلبية هذه الطلبات مما قد ينتج عنه انخفاض في سعر الوحدة في الصندوق. 

 

  مخاطر سجل األداء املحدود

نظرا الن الصندوق و ليس له سجل أداء سابق، و يعتمد على خبرة مدير الصندوق في إدارة استثماراته فال يمكن  

االستثمارية ستحقق ، مما يعتبر من مخاطر االستثمار التي قد تؤثر على   إعطاء تأكيدات على ان اهداف الصندوق 

 أداء الصندوق و سعر الوحدة بشكل سلبي. 

  

 مخاطر املشاركة في الطروحات األولية و حقوق األولوية

األولوية قد يتسبب في  إن االستثمار في الطروحات األولية و حقوق األولية او امتالك اسهم في الشركة التي تطرح حق  

حدوث خسائر جوهرية للصندوق. حيث ان نسبة التذبذب املسموح بها لألسعار تداول الطروحات األولية )خالل  

أيام األولى من االدراج( و حقوق األولوية يفوق النسبة التي تخضع لها أسعار األسهم املدرجة في األسواق املالية  

.  و نزوال( مما قد يؤثر سلبيا على سعر وحدة الصندوق  % صعودا10السعودية )املمثلة بنسبة   
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آلية تقييم املخاطر ( 5  

 

يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق. باإلضافة إلى ذلك، يقوم مدير  

تثمار، وذلك ال يخفف من  الصندوق وبشكل دوري بمراجعة استثمارات الصندوق وذلك ملعرفة مدى مالءمتها لالس

درجة مخاطر الصندوق، إنما تعتبر وسيلة يقوم بها مدير الصندوق لتقييم املخاطر الخاصة باستثمارات الصندوق  

 ومدى جدوى هذه االستثمارات.  

 

 

الفئة املستهدفة لالستثمار( 6  

 

يحق ألي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة االشتراك بالصندوق، مع مراعاة أهداف  

الصندوق االستثمارية و املخاطر املرتبطة بها. و يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون لتحقيق دخل من  

 خالل االستثمار في أسواق االسهم بشكل رئيس ي.  

 

ستثمار قيود / حدود اال ( 7  

 

مدير الصندوق يلتزم في إدارة الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق  

 املالية، باإلضافة إلى القيود املذكورة في هذه الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.  

 

العملة ( 8  

 

الريال السعودي هو عملة الصندوق، وفي حالة دفع قيمة الوحدات بعملة خالف العملة املحددة للصندوق فسيتم تحويل  

 فقط عند تسلم  
ً
هذه املبالغ من قبل مدير الصندوق حسب سعر الصرف السائد لدى املدير حينئذ، ويصبح االشتراك نافذا

. األموال بعملة الصندوق وحسب السعر التالي للوحدة  
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مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ( 9  

 

 أ( تفاصيل لجميع املدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها: 

: رسوم اإلدارة    

وتدفع   ، تحسب على اساس يومي وتخصم% سنويا من صافي أصول الصندوق 0.50يستحق مدير الصندوق اتعاب بنسبة 

و يحق ملدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق تخفيض جزء من رسوم اإلدارة على مستوى   نهاية السنة املالية. نص و

.  الصندوق   

:  رسوم األشتراك   

% كحد  1يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل 

 
ً
لتقديره الخاص خفض هذه النسبة. اقص ى ويجوز ملدير الصندوق وفقا  

 

: رسوم أمين الحفظ   

ريال سعودي كحد ادنى   65،000% من اصول الصندوق التي يحتفظ بها، أو 0.25يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

. و 
ً
. تحسب على اساس مصروف يومي وتخصم من أصول الصندوق وتدفع بشكل ربع سنوي سنويا  

 الرسوم واملصاريف االخرى 

 يشمل هذا   000،10مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين تصل إلى مجموع 
ً
ريال سعودي كحد اقص ى سنويا

ريال سعودي لكل عضو مستقل عن كل اجتماع الذي سيعقد مرتين   005،2املبلغ مكافأة حضور االجتماعات والتي تعادل 

 وتحسب على اساس يومي كمصروف مستحق وتدفع نهاية السنة امل
ً
 000،30الية. اتعاب مراجع الحسابات املستقل سنويا

ريال سعودي وتحسب على أساس يومي كمصروف مستحق وتخصم من أصول الصندوق وتدفع في نص ونهاية السنة املالية.  

 ريال سعودي كحد اقص ى  625،17رسوم املؤشر االسترشادي 
ً
وتحسب على أساس يومي كمصروف مستحق. رسوم   سنويا

 وتحسب على أساس  000،5 نشر في موقع تداول 
ً
كمصروف مستحق تخصم وتدفع نهاية   يوميريال سعودي تدفع سنويا

 وتحسب على أساس يومي كمصروف مستحق   500،7السنة املالية. رسوم رقابة هيئة السوق املالية 
ً
ريال سعودي سنويا

سب على أساس يومي كمصروف  ريال سعودي وتح 21,300رسوم اللجنة الشرعية وتخصم وتدفع نهاية السنة املالية. 

.مستحق وتخصم وتدفع نهاية السنة املالية  

: الضرائب   

يتحمل الصندوق ضريبة القيمة املضافة واي ضرائب أخرى يتم فرضها على الصندوق أو العقود املبرمة مع الصندوق أو  

الصندوق مقابل إدارة الصندوق. الرسوم التي تدفع ألطراف أخرى نظير تقديمهم لخدمات أو اعمال للصندوق أو مدير   
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 رسوم االداء: 

وتحسب وتخصم نهاية السنة   على عوائد الصندوق، % من ألفا )أداء املؤشر االسترشادي(10سوف تفرض رسوم االداء 

.  املالية  

 رسوم التعامل:  

وعمليات شراء وبيع االوراق املالية حسب العموالت السائدة  يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات  

 في االسواق.  

    

ب( جدول يوضح جميع الرسوم و املصاريف ، مع كيفية حساب مقابل الخدمات و العموالت و االتعاب، ووقت دفعها من  

 قبل الصندوق:  

وتحسب على أساس يومي   %0.50الصندوق اتعاب سنوية بنسبة يستحق مدير 

ونهاية السنة   فكمصروف مستحق وتخصم من أصول الصندوق وتدفع في نص 

. و يحق ملدير الصندوق وفقا لتقديره املطلق تخفيض جزء من رسوم  املالية

 اإلدارة على مستوى الصندوق.  

 رسوم اإلدارة  

 

يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك 

% كحد اقص ى ويجوز ملدير الصندوق وفقا   1بالصندوق غير مستردة بمعدل 

سبة. لتقديره الخاص خفض هذه الن   

 رسوم االشتراك 

% من اصول الصندوق التي يحتفظ  0.25يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

  65،000بها، أو 
ً
وتحسب على اساس مصروف  .ريال سعودي كحد ادنى سنويا

. وتدفع بشكل ربع سنوي من أصول الصندوق  يومي وتخصم  

 رسوم امين الحفظ 

الناتجة عن صفقات وعمليات شراء يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول 

.وبيع االوراق املالية حسب العموالت السائدة في االسواق  

 رسوم التعامل  

  صافي % من ألفا   )أداء املؤشر االسترشادي( على 10سوف تفرض رسوم االداء 

. عوائد الصندوق، وتحسب وتخصم نهاية السنة املالية  

 رسوم االداء

إدارة الصندوق املستقلين:مكافآت أعضاء مجلس   

ريال سعودي كحد اقص ى سنويا   يشمل هذا املبلغ 000،10تصل الى  

ريال لكل عضو مستقل عن   500،2مكافأة حضور االجتماعات والتي تعادل 

. و تحسب على 
ً
 بان سوف يتم االجتماع مرتين سنويا

ً
كل اجتماع علما

املالية. أساس يومي كمصروف مستحق و تدفع نهاية السنة   

 اتعاب مراجع الحسابات املستقل:

ريال سعودي وتحسب على    000،30اتعاب مراجع الحسابات املستقل  

أساس يومي كمصروف مستحق وتخصم من أصول الصندوق وتدفع في 

 نص ونهاية السنة املالية.  

 رسوم املؤشر االسترشادي: 

 الرسوم واملصاريف االخرى 
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 ريال سعودي كحد اقص ى  625،17رسوم املؤشر االسترشادي 
ً
  سنويا

.مستحق  وتحسب على اساس يومي كمصروف  

 رسوم النشر في موقع تداول:

 وتحسب على أساس  000،5رسوم نشر تداول 
ً
ريال سعودي تدفع سنويا

وتدفع نهاية السنة املالية.  سنوي كمصروف مستحق وتخصم   

 الرسوم الرقابية لهيئة السوق املالية

ريال وتحسب على أساس يومي كمصروف   500،7هيئة السوق املالية رسوم رقابة 

 مستحق وتخصم وتدفع نهاية السنة املالية.  

 رسوم اللجنة الشرعية:  

ريال سعودي وتحسب على أساس يومي كمصروف   21,300رسوم اللجنة الشرعية 

 مستحق وتخصم وتدفع نهاية السنة املالية.  

 بان الحد االقص ى للرسوم وامل
ً
الف ريال سعودي.  110صاريف االخرى هي علما  

 

 جميع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة. 

حسب عدد أيام السنة.  366او   365يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس   

 

 

الصندوق على مستوى الصندوق و  ج( جدول افتراض ي يوضح نسبة تكاليف الصندوق الى القيمة االجمالية الصول 

 مالك الوحدة خالل عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف املتكررة و غير املتكررة: 

ريال   100,000مثال يوضح نسبة تكاليف املوضحة أعاله الى القيمة االجمالية ألصول الصندوق بافتراض ان املبلغ املستثمر  

% ) غير شامل ضريبة  10عودي و العائد املحقق في نهاية السنة املالية يعادل مليون ريال س 10و حجم الصندوق يعادل 

 القيمة املضافة(  

 إجمالي أصول الصندوق  أساس االحتساب  نسبة التكاليف للصندوق  نسبة التكاليف ملالك الوحدة 

1% - 1%  رسوم االشتراك  

0.25 %  0.25 %  رسوم الحفظ من اجمالي قيمة الصندوق  

0.1 %  0.1 % اجمالي قيمة الصندوق من    مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين  

0.3 %  0.3 %  رسوم مراجع الحسابات من اجمالي قيمة الصندوق  

0.213 %  0.213 %  رسوم اللجنة الشرعية من اجمالي قيمة الصندوق  

170. %  0.17 %  رسوم املؤشر االسترشادي  من اجمالي قيمة الصندوق  

0.075 %  0.075 % اجمالي قيمة الصندوق من    الرسوم الرقابية لهيئة السوق املالية 

0.05 %  0.05 %  رسوم تداول  من اجمالي قيمة الصندوق  

1.158 %  1.158 %  صافي املصروفات قبل خصم رسوم اإلدارة - 

0.50 %  0.50 %  رسوم إدارة الصندوق  من صافي قيمة األصول  
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د( بيان تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالكو الوحدات،  

  وطريقة احتساب ذلك املقابل:  

 رسوم االشتراك 

% كحد  1يستحق مدير الصندوق رسوم االشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل 

 لتقديره الخاص خفض هذه النسبة.أقص ى من قسمة 
ً
 بأنه ال يوجد رسوم على    كل اشتراك، ويجوز ملدير الصندوق وفقا

ً
علما

.االسترداد وال يوجد خدمة نقل ملكية  

 

ه( يجب أن تحتوي املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن  

الخاصة:التخفيضات والعموالت    

% كحد  1يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل 

 لتقديره الخاص خفض هذه النسبة.  
ً
 أقص ى من قيمة كل اشتراك، ويجوز ملدير الصندوق وفقا

 

 و( يجب أن تحتوي املعلومات املتعلقة بالزكاة و / أو الضريبة: 

 الخت 
ً
الف مدد االستثمار في الصندوق من مالك آلخر فإن تحديد رأس الحول الذي تجب فيه الزكاة على كل مالك يختلف  نظرا

 لذلك، وعليه فإن إدارة الصندوق لن تقوم بإخراج الزكاة الشرعية على األموال املشتركة في الصندوق، وإنما يترك األمر  
ً
تبعا

 ألحكام زكاة عروض التجارة، وهي لكل مستثمر ليقوم باستخراج زكاة ماله بنفس 
ً
%من سعر الوحدات االستثمارية  2.5ه، وفقا

 التي يملكها في اليوم الي يجب فيه الزكاة.

 

1.658 %  1.658 % املتكررة إجمالي نسبة التكاليف  -   

1%  إجمالي نسبة التكاليف الغير متكررة   - 

110,000 11,000,000 
 

% + رأس املال 10العائد االفتراض ي  -  

صافي االستثمار االفتراض ي نهاية السنة  - 10,817,620 108,176.2

 املالية 

8%  8% نسبة صافي عائد االستثمار االفتراض ي  - 

 نهاية السنة املالية 

% )في حال تخطي املؤشر  10رسوم أداء  - 2452.86 24.52

%( 5االسترشادي على افتراض أن املؤشر   

108,151.671 10,815167.1 - 

 

صافي االستثمار االفتراض ي نهاية السنة 

 املالية 
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:ز( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق    

 ال ينطبق 

 

الصندوق أو من قبل مالك  ح( مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول  

 الوحدات على أساس عملة الصندوق: 

ريال سعودي وحجم الصندوق   100,000مثال: يوضح آلية احتساب الرسوم املوضحة أعاله بافتراض أن املبلغ املستثمر 

القيمة املضافة( % )غير شامل الضريبة 10مليون ريال سعودي والعائد املحقق في نهاية السنة املالية يعادل  10يعادل   

 

 إجمالي أصول الصندوق   رسوم ومصاريف الصندوق  رسوم ومصاريف املستثمر  

 رسوم االشتراك*  - 1,000

650 000,65  رسوم الحفظ   
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين  10,000 100

 رسوم مراجع الحسابات  30,000 300

 رسوم اللجنة الشرعية   21,300 213

 رسوم املؤشر االسترشادي   17,625 170

75 500,7  الرسوم الرقابية لهيئة السوق املالية   

50 000,5  رسوم تداول  

 صافي املصروفات قبل خصم رسوم اإلدارة  156,425 1,558

 رسوم إدارة الصندوق   50,000 500

السنوية مجموع الرسوم واملصاريف  206,425 2,058  

% + رأس املال10العائد االفتراض ي  11,000,000 110,000  

 صافي االستثمار االفتراض ي نهاية السنة املالية  10,793,575 107,942

8 %  8 %  نسبة صافي عائد االستثمار االفتراض ي نهاية السنة املالية  

15.884 380.725,2 على افتراض  االسترشادي% )في حال تخطي املؤشر 10رسوم أداء  

( %5أن املؤشر   

بعد خصم رسوم   صافي االستثمار االفتراض ي نهاية السنة املالية 10,791,194.3 107,926.116

 االداء 

 

 تدفع رسوم االشتراك من قبل املستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلغ االستثمار.

. املضافةجميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة   
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( التقييم والتسعير 10  

 

: أ( بيان مفصل عن كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق   

 يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق في كل يوم تقييم كما يلي:  

م الصندوق في كل يوم تقييم، ويتـم التقييـم علـى أسـاس العملـة، ويكـون تحديـد التقييـم بنـاًء على جميع   -أ يقيَّ

 منها املستحقات الخاصة بالصندوق في ذلك الوقت.  
ً
 األصول التي تضمنها املحفظة مخصوما

يتم إتباع املبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق:   -ب   

 مالية مدرجة أو متداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة او على نظام تسعير آلي،  . إذا كانـت األ 1
ً
صـول أوراقا

 فيستخدم سعر اإلغالق في ذلك السوق أو النظام.  

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على  2
ً
. إذا كانت األوراق املالية معلقة، فينبغي تقييمها وفقا

وراق املالية قد انخفضت عن السعر املعلق.ان قيمة هذه اال   

. وسيتم تقييم األسهم التي تمت املشاركة بها في الطروحات األولية والحقوق االولوية في الفترة ما بين االكتتاب  3

 وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر الحق املكتتب به. 

ي قيمة أصول منشور لكل وحدة. . بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صاف4  

. بالنسبة إلى الودائع، القيمة االسمية باإلضافة إلى الفوائد /األرباح املتراكمة. 5  

. بالنسبة إلى أي استثمار آخر، القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد املفَصح  6

  ا من قبل مراجع الحسابات للصندوق.عنها في شروط وأحكام الصندوق، وبعد التحقق منه

املصروفات   –املستحقات  –يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة باملعادلة التالية: )إجمالي األصول  -ج 

 املتراكمة( / عدد الوحدات القائمة وقت التقييم.

: ب( بيان عدد نقاط التقييم، وتكرارها  

 من األحد إلى الخميس وفقا لقيمة كل أصل في الصندوق كما تم االشارة إلية في الفقرة )أ(  
ً
سيتم تقييم أصول الصندوق يوميا

 أعاله قبل الساعة الخامسة مساًء، كما سيتم إعالن سعر الوحدة بعد يوم العمل الرسمي ليوم التعامل.  

تخذ في حالة الخطأ في ا
ُ
: لتقييم أو الخطأ في التسعيرج( بيان اإلجراءات التي ست  
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سـيتم توثيـق وتعويـض جميـع مالكـي الوحـدات املتضرريـن )بمـا فـي ذلـك مالكـي الوحـدات السـابقين( عنـد تقييـم أي أصـل مـن  

 عـن أي خطـأ التأصـول الصنـدوق بشـكل خاطـئ أو حسـاب سـعر وحـدة 
ً
قييم أو  بشـكل خاطـئ. كمـا سـيتم إبـالغ الهيئـة فـورا

 في موقع رصانة املالية وفي أي موقع آخر  0.5التسعير تشـكل نسـبته )
ً
%( أو أكثـر مـن سـعر الوحـدة واإلفصـاح عـن ذلـك فـورا

 للمادة 
ً
من   76متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وفي تقارير الصندوق التي ُيعّدها مدير الصندوق وفقا

 بجميع أخطاء التقييم والتسعير )إن وجدت( للهيئة  الئحة صناديق االستثما
ً
ر. كمـا أن مديـر الصنـدوق سـوف يقـدم ملخصـا

 للمـادة 
ً
مـن نفـس الالئحة.  77وفقا  

: د( بيان تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد  

 املستحقات  يتــم حســاب صافــي قيمــة األصــول لــكل وحــدة ب
ً
اســتخدام املعادلــة التاليــة: )إجمالــي األصــول ناقصا

 املصروفـات املتراكمـة( مقسـومة علـى إجمالـي عـدد وحـدات الصنـدوق القائمـة فـي يـوم التقييـم ذي العالقـة. 
ً
 ناقصا

ويتـم تقييـم صافـي قيمـة أصـول الصنـدوق بالريـال السـعودي وأي اسـتثمارات مقومـة بالعمـالت األخـرى يتـم إعـادة  

 تقييمهـا بعملـة الريـال الســعودي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقييــم.  

:ه( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها  

بل الساعة الخامسة مساًء في يوم العمل التالي ليوم التعامل في املوقع االلكتروني ملدير  سيتم نشر سعر الوحدة ق

   وموقع السوق وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.الصندوق 

 

التعامالت  (11  

 

األولي. أ( بيان يوضح تفاصيل الطرح األولي، مثل تاريخ البدء واملدة والسعر   

ريال   10،   وكان سعر الوحدة عند بداية الطرح  هـ03/1444/ 11املوافق  م07/10/2022 تاريخ: سيتم الطرح األولي للعموم في

ريال سعودي، وسوف تكون مدة   5,000,000سعودي. إن الحد األدنى املطلوب استيفائه خالل فترة الطرح األولي هو 

 ، ويمكن  60االكتتاب 
ً
ملدير الصندوق إنهاء فترة الطرح األولي وبدء عمليات الصندوق قبل نهاية فترة الطرح األولي في حال  يوما

  21تم إستيفاء الحد األدنى املطلوب لبدء عمل الصندوق. كما يحق ملدير الصندوق تمديد فترة الطرح األولى للصندوق ملدة 

. يوم عمل اضافية  



 

23 
 

د النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أّي يوم تعامل ومسؤوليات مدير  ب( بيان يوضح التاريخ املحدد واملواعي

 الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد. 

 مسؤوليات مدير الصندوق ومشغل الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد:   •

ك الطلبات بنا ء على سعر الوحدة الذي  يمكن تقديم طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم تعامل، ويتم تنفيذ تل -

يحتسب في أقرب يوم تعامل في حال تم تقديمها قبل آخر موعد لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد كما هو موضح  

 في هذه الشروط واألحكام. 

وق  يقوم مشغل الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد ودفع عائدات االسترداد وفقا لشروط وأحكام الصند -

 وبما ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار.  

 تقديم طلبات االشتراك:   •

 في يوم التعامل   -
ً
كل االشتراكات التي تتم بالريال السعودي يجب أن تدفع قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهرا

لكي تبدأ املشاركة في الصندوق في يوم التعامل الذي تم االشتراك فيه، وفي حال تم االشتراك في أيام العمل بعد  

 سيتم االشتراك في الصندوق 
ً
من يوم التعامل التالي. يمكن االشتراك واالسترداد أو   الساعة الثانية عشر ظهرا

التحويل من خالل نقاط التوزيع البديلة )هاتف مدير الصندوق أو املوقع اإللكتروني( وقد تحتاج االشتراكات التي  

 تتم بطرق دفع أخرى مثل الشيكات والحواالت، إلى وقت إضافي لتسويتها وتحصيلها، ويتم البدء في استثمارها في

 الصندوق فقط اعتبارا من يوم التعامل الذي يلي تاريخ تحصيلها من قبل الصندوق.  

 تقييم طلبات االسترداد:   •

يجوز االسترداد في أي يوم تعامل بشرط استالم إشعار خطي باالسترداد قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهرا   -

االسترداد في غير أيام التعامل فسوف يتم  في يوم التعامل الذي يسبق يوم االسترداد املستهدف وفي حال  

 
ً
( "التقييم  10للفقرة ) - االسترداد في يوم التعامل التالي. ويتم دفع مبلغ االسترداد )الذي يتم تقييمه وفقا

( أيام تعامل بعد يوم التعامل الذي تم فيه  3والتسعير"( من هذه الشروط واألحكام خالل مدة ال تتجاوز )

تقل قيمة الوحدات املستردة عن قيمة الحد األدنى لالسترداد. أما إذا صادف يوم التعامل   االسترداد ويجب أال

بداية عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية، فسوف يتم قبول طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي. هذا  

لقنوات البديلة حتى الساعة  ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في تمديد أوقات االشتراك واالسترداد عن طريق ا

 الرابعة مساًء. 
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ج( بيان يوضح إجراءات االشتراك واالسترداد، بما في ذلك مكان تقديم الطلبات واملدة بين طلب االسترداد ودفع  

. متحصالت االسترداد أو نقل امللكية   

 إجراء االشتراك:   •

يمكن   كما  الفروع،  طريق  عن  واألحكام  والشروط  االشتراك  نموذج  على  العميل  يوقع  الصندوق  في  االشتراك  عند 

االشتراك من خالل القنوات البديلة عن طريق املوقع اإللكتروني أو الهاتف املعتمد من مدير الصندوق، ويتم خصم  

راز إثبات شخصية سارية املفعول مثل بطاقة الهوية  مبلغ االشتراك من حساب العميل. ويجب على املستثمر الفرد إب

 الوطنية )للسعوديين( أو اإلقامة )لغير السعوديين(، ويجب أن يقدم املستثمر ذو الشخصية االعتبارية )الشركات  

 من الشركة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري للشركة باإلضافة إلى أي مستندات  
ً
واملؤسسات( خطابا مختوما

   .يطلبها مدير الصندوق حسب نوع الشركة أو املؤسسةأخرى 

 إجراءات االسترداد:   •

 في أي وقت وذلك بتسليم إشعار خطي أو  
ً
 أو جزئيا

ً
يمكن أن يقدم مالك الوحدات طلبا السترداد قيمة الوحدات كليا

بتعبئة وتسليم نموذج االسترداد الذي يمكن الحصول عليه من فروع معينة أو من خالل القنوات البديلة )اإلنترنت،  

ة الوطنية أو اإلقامة سارية املفعول وذلك في حال رغبته باالسترداد  الهاتف(. يجب أن يقوم املستثمر بإبراز بطاقة الهوي

. وفي حال  
ً
عن طريق الفروع. كما على مالك الوحدات تحديد ما إذا كان يرغب في استرداد قيمة وحداته كليا أو جزئيا

إلى أقل من مبلغ  تقديم مالك الوحدات طلب استرداد جزئي من الصندوق، ثم حدث انخفاض لقيمة كامل وحداته جزئيا 

االسترداد الجزئي املطلوب فإن من حق مدير الصندوق رفض عملية االسترداد املطلوب تنفيذها في يوم التقييم  

املستهدف، بدون أي مسؤولية على مدير الصندوق، وبالتالي على املستثمر تقديم طلب استرداد جديد ليتم تنفيذه في  

 يوم التقييم الالحق.  

 مدير الصندوق:   االسترداد من قبل  •

 مع إرسال إشعار للمستثمر  
ً
 أو جزئيا

ً
يحتفظ مدير الصندوق بالحق في استرداد الوحدات التي تم بيعها ألي مستثمر كليا

فيما بعد إذا رأى أن هذا االشتراك يمكن أن ينتج عنه مخالفة أنظمة هيئة السوق املالية و/أو أية أنظمة أخرى معمول  

 صندوق بدون تحمل مدير الصندوق ألية مسؤولية.  بها و/أو شروط وأحكام ال

 املدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد:   •

سيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسترداد املناسبة قبل موعد إقفال العمل في اليوم الثالث  التالي لنقطة التقييم   

 . التي ُحدد عندها سعر االسترداد بحد أقص ى
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: أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق د( بيان يوضح   

يتقيد مدير الصندوق عند تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بأحكام ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار وهذه الشروط  

 واألحكام. 

ق، واإلجراءات املتبعة في تلك 
َّ
ل معها التعامل في الوحدات أو يعل . الحاالته( بيان يوضح الحاالت التي يؤجَّ  

أ( يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نسبة  

%( أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.10جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل )  

سترداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك.  ( يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو ا ب  

( اليجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الصندوق إال في الحاالت اآلتية: ج   

( إذا رأي مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق العام.1  

ق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها2 ِ
ّ
التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يرى مدير الصندوق   ( إذا ُعل

 بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام. 

 للفقرة )ب( من هذه  د  
ً
( يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق وفقا

 املادة:

عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. ( التأكد من 1  

( مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومشغل الصندوق وحول ذلك بصورة  2

 منتظمة. 

 بأي تعليق مع توضيح أسباب الت3
ً
عليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء  ( إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا

التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في اإلشعار بالتعليق، واإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وأّي موقع 

 آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة. 

   ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات. ( للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن هـ 

ل  : و( بيان اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ  

في حال تأجيل االسترداد من الصندوق حسب الحاالت املذكورة في هذه الشروط والئحة صناديق االستثمار، سيتم تنفيذ  

قل وتنفيذ كافة طلبات االسترداد املستلمة حسب أولويتها في دورة التقويم  الطلبات بشكل تناسبي خالل يوم االسترداد، ويتم ن

 كما هو موضح في هذه الشروط واألحكام. 10ة الحد األعلى ال التالية مع مراعاة نسب
ً
% دائما  
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 ز( وصف األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين. 

 ال يقدم مدير الصندوق خدمة نقل ملكية الوحدات.  

 ح( بيان الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.

 000,2ريال سعودي، وهو الحد األدنى للرصيد والحد األدنى لالشتراك اإلضافي  10,000الحد األدنى لالشتراك في الصندوق 

ويجوز ملدير الصندوق خفض هذه الحدود للبرامج االدخارية   .ريال سعودي 000,2ريال سعودي والحد األدنى لالسترداد 

 واالستثمارية.

ط( بيان تفصيلي عن أّي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، واإلجراء املتخذ في حال عدم الوصول إلى  

الصندوق. ذلك الحد األدنى في   

في حال عدم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي، يجب على مدير الصندوق أن يعيد إلى مالكي الوحدات مبالغ االشتراك  

   وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم.

 

سياسة التوزيع ( 12  

 

ب بهاأ(بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح، بما في ذلك تفاصيل عن  
َ
:التوزيعات التي ال ُيطال  

لن يتم توزيع أرباح بل يضاف دخل وأرباح االستثمارات إلى أصول الصندوق، بحيث يعاد استثمار الدخل وأرباح االستثمارات  

 والذي ينعكس على قيمة وسعر الوحدة.

: ب(التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع   

دخل واألرباح املتحصلة من االستثمارات في الصندوق.ال ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار ال  

:ج(بيان حول كيفية دفع التوزيعات  

   ال ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل واألرباح املتحصلة من االستثمارات في الصندوق.
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تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات ( 13  

 

: السنوية، بما في ذلك البيان ربع السنوي والقوائم املالية األولية والسنويةأ(املعلومات املتعلقة بالتقارير   

 ملتطلبات امللحق ) -
ً
( أيام من انتهاء الربع املعني  10( خالل مدة ال تتجاوز )4ينشر مدير الصندوق البيان ربع السنوي وفقا

اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني   وذلك في األماكن وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي املوقع

جمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، ويحصل عليها مالكي الوحدات عند الطلب  للسوق أو أي موقع آخر متاح لل 

 بدون أي مقابل. 

 من نهاية فترة القوائم وذلك في 30يعد مدير الصندوق القوائم املالية األولية وتتاح للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) -
ً
( يوما

األماكن وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق أو  

حسب الضوابط التي تحددها الهيئة.  أي موقع آخر متاح للجمهور ب  

( من  3يعد مدير الصندوق التقارير السنوية ) بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة ( وفقا ملتطلبات امللحق رقم ) -

الئحة صناديق االستثمار، ويحصل عليها مالكي الوحدات عند الطلب بدون أي مقابل، وتتاح التقارير السنوية للجمهور  

ية فترة التقرير وذلك في األماكن وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي  ( أشهر من نها3الل مدة ال تتجاوز )خ

املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها  

 الهيئة. 

مة األصول الحالية للصندوق وذلك للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، كما ُيتيح  ُيتيح مدير الصندوق صافي قي -

 جميع أرقام صافي قيمة األصول السابقة في املكاتب املسجلة ملدير الصندوق. 

ّدها مدير الصندوق.   ب( معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي ُيعِّ

بما في ذلك القوائم املالية في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق:  تتاح التقارير السنوية للصندوق    

www.rassanah.com.sa  

 واملوقع االلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

http://www.rassanah.com.sa/
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: القوائم املالية السنويةج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات ب  

تتاح القوائم املالية السنوية املراجعة الخاصة بالصندوق ملالكي الوحدات وللمستثمرين بدون مقابل على املوقع اإللكتروني 

 ملدير الصندوق:  

www.rassanah.com.sa  

الضوابط التي تحددها الهيئة.واملوقع اإللكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب   

افر أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق مع ذكر تاريخ نهاية تلك السنة : د( إقرار يفيد بتو  

 يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم املالية املراجعة في نهاية كل سنة مالية. 

 عند طلبها. ه( إقرار يفيد بااللتزام بتقديم القوائم املالية السن
ً
وية املراجعة للصندوق مجانا  

 يقر الصندوق و مديره بااللتزام بتقديم القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا عند طلبها. 

 

 سجل مالكي الوحدات ( 14

 

: أ( بيان بشأن إعداد سجل مّحدث ملالكي الوحدات، وحفظه في اململكة  

الصندوق)شركة رصانة املالية( بإعداد سجل بمالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة في الفقرة )ج( من املادة  سيقوم مشغل 

( وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي تغييرات في املعلومات حسب الالئحة وحفظه في اململكة العربية السعودية.12)  

 على ملكية الوحد
ً
 قاطعا

ً
سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات يظهر   ات املثبتة فيه.ُيَعّد سجل مالكي الوحدات دليال

فيه جميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات املعني فقط بدون مقابل عند الطلب عن طريق مشغل الصندوق )شركة  

 رصانة املالية( من خالل وسائل التواصل املوضحة في الشروط واألحكام.

:  الوحدات )مثل املكان الذي يمكن ملالكي الوحدات الحصول منه على السجل( ب( بيان معلومات عن سجل مالكي   
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 ملالكي الوحدات وحفظه في اململكة العربية السعودية، وسيتم إتاحة السجل ملعاينة  
ً
 محدثا

ً
سُيعد مشغل الصندوق سجال

 عند طلبه.
ً
   الهيئة عند طلبها، كما سيتم تقديم السجل الخاص بأي مالك وحدات مجانا

اجتماع مالكي الوحدات( 15  

 

 أ( بيان الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات. 

. على أن ال يتعارض موضوع الدعوة مع  يجوز ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات.

االستثمار مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق   

أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل   

أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات    10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 

دات الصندوق. % على األقل من قيمة وح25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين   

 ب( بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات. 

، على أن ال يتعارض موضوع الدعوة مع  ه. يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات بمبادرة من 1

 مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار. 

( أيام من تسلم طلب كتابي من أمبن الحفظ. 10الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ).يجب على مدير 2  

( أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من  10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) .3

األقل من وحدات الصندوق. %( على 25مالكي الوحدات الذيين يملكون مجتمعين أو منفردين )  

. يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكتروني الخاص به وأي موقع آخر  4

متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، ومن خالل إرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ  

 قبل االجتماع. ويجب أن يحدد اإلعالن واإلشعار تاريخ  21ال تزيد على ) قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع وبمدة
ً
( يوما

   
ً
انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الخاص به والقرارات املقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرسال إشعارا

هيئة.  إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات إرسال نسخة منه إلى ال   
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.يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في االعتبار املوضوعات التي يرغب  5

%( على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة  10مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق ملالكي الوحدات الذين يملكون )

مالكي الوحدات، شريطة أن ال يتداخل املوضوع املقترح مع مسؤوليات مدير    موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع

   الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار. 

( على أن  4.يجوز ملدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فترة اإلعالن املشار إليها في الفقرة )6

تروني وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي  يعلن ذلك في موقعه اإللك

 قبل االجتماع. 21إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد على )
ً
( يوما  

في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط    .في حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات املقترحة7

 للقرار املوافق عليه. 
ً
 وأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل هذه الشروط واالحكام وفقا

 إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين ).8
ً
%( على األقل من  25اليكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

. دوق العام ما لم تحدد شروط الصندوق نسبة أعلىقيمة وحدات الصن  

. في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان  9

 باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني وأّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، ويإرسال إشعار  

ويعد االجتماع الثاني   ( أيام.5فظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن )كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الح

 كانت نسبة الوحدات املمثلة في االجتماع.  
ً
 أيا

ً
 صحيحا

. يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.  10  

تماعات مالكي الوحدات. ج( بيان يوضح طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اج  

. يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد عن كل وحدة يمتلكها في الصندوق. 1  

. يجـوز عقـد اجتماعـات مالكـي الوحـدات واالشتراك في مداوالتهـا والتصويـت علـى قراراتها  بواسطة وسـائل التقنيـة الحديثة  2

 وفقـا للشـروط التـي تضعها الهيئة.

الك الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقته على أي تغيرات تطلب  .يحق مل3

 ملتطلبات الئحة صناديق االستثمار. 
ً
 املوافقة وفقا
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حقوق مالكي الوحدات( 16  

 

 أ( قائمة حقوق مالكي الوحدات. 

الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل.   -  

 للمادة  13الحصول على التقارير والبيانات الخاصة بالصندوق حسب ما ورد في الفقرة ) -
ً
( من شروط وأحكام الصندوق وفقا

( من الئحة صناديق االستثمار "تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات".  76)  

ار مالكي الوحدات بأي تغييرات أساسية وغير أساسية في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل  إشع -

 لنوعه وحسب املدة املحددة في الئحة صناديق االستثمار. 
ً
 سريانه وفقا

وأحكام الصندوق.الحصول على موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صندوق عادي على أي تغيير أساس ي في شروط  -  

 لشروط الصندوق وأحكامه   -
ً
إدارة أصول الصندوق من قبل مدير الصندوق بما يحقق أقص ى مصلحة ملالكي الوحدات وفقا

 والئحة صناديق االستثمار. 

تتم إدارة أعمال الصندوق واستثمارات املشاركين فيه من قبل مدير الصندوق بأقص ى درجات السرية في جميع األوقات،   -

ال يحد من حق السلطة التنظيمية للصندوق )هيئة السوق املالية( في االطالع على سجالت الصندوق ألغراض اإلشراف   وذلك

النظامي. كما لن تتم مشاركة معلومات مالكي الوحدات إال في الحاالت الضرورية الالزمة لفتح حساب مالك الوحدات وتنفيذ  

هات الرقابية املختصة أو إذا كان في مشاركة املعلومات ما يحقق مصلحة مالكي  عملياته وااللتزام باألنظمة املطبقة مع الج 

 الوحدات.  

 تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية عند طلبها.   -
ً
الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق سنويا  

 في حال رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق قبل مدة -
ً
( يوما من التاريخ  21ال تقل عن ) إشعار مالكي الوحدات كتابيا

 املزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.  

د فع عوائد االسترداد خالل الفترة الزمنية املنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق وفي الئحة صناديق االستثمار.   -  

أساس ي أو غير أساس ي دون فرض أي رسوم استرداد.   يحق ملالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير  -  

أي حقوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية والتعليمات   -

 السارية باململكة العربية السعودية ذات العالقة.
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بطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره. ب( سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرت  

 يقوم مدير الصندوق بالتصويت نيابة عن مالك الوحدات فيما يخص أصول الصندوق. 

 

مسؤولية مالكي الوحدات ( 17  

 

فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات  

 الصندوق.

خصائص الوحدات ( 18  

 

يضم الصندوق وحدات استثمارية من فئة واحدة من نفس النوع يمكن ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من تلك  

. الوحدات  

التغييرات في شروط وأحكام الصندوق  (19  

 

افقات   واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق  أ( بيان األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملو

: االستثمار  

يخضع هذا الصندوق لجميع األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة واملوافقات واإلشعارات  

 املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها. 

 

تبع لإلشعار عن أي 
ُ
: تغييرات في شروط وأحكام الصندوق ب( بيان االجراءات التي ست  

 

افقــات واإلشــعارات املحــددة بموجــب الئحــة صناديــق  1 . األحكام املنظمة لتغييــر شــروط وأحــكام الصنــدوق واملو

. االســتثمار  

ـراء أي تغييــر علــى شــروط وأحــكام  يلتــزم مديــر الصنــدوق بمتطلبــات الئحــة صناديــق االســتثمار وأي تعديــل عليهــا عنــد إجـ 

 الصنــدوق بحســب أنــواع التغييــر التاليــة: 
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 التغييرات األساسية: 

أ( يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق املعني على التغيير األساس ي املقترح من خالل  

 قرار صندوق عادي. 

ولجنة الرقابة  نــدوق بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات، الحصــول علــى موافقــة الهيئــة ب( يجــب علــى مديــر الص 

علــى التغييــر األساس ي املقتــرح للصنــدوق العــام. الشرعية   

 ج( يقصد بمصطلح "التغيير األساس ي" أي من الحاالت اآلتية:  

. التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته. 1  

. التغيير الذي يكون له تأثير في درجة املخاطر للصندوق العام. 2  

. االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.3  

تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.. أي حاالت أخرى 4  

 د( يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساس ي.  

ه( يجـب علـى مديـر الصنـدوق إشـعار مالكـي الوحـدات واإلفصـاح عـن تفاصيـل التغييـرات األساسـية فـي موقعـه اإللكتروني  

( أيـام مـن سـريان التغييـر.  10ّي موقـع آخـر متـاح للجمهـور بحسـب الضوابـط التـي تحددهـا الهيئـة قبـل )وأ  

 و( يجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي ُيِعّدها مدير الصندوق. 

ـل سـريان أي تغييـر أساسـي دون فـرض أي رسـوم اسـترداد  ز( يحـق ملالكـي وحـدات صنـدوق عـام مفتـوح اسـترداد وحداتهـم قب

 )إن ُوجدت(. 

 التغييرات الغير أساسية:  

أ( يجـب علـى مديـر الصنـدوق إشـعار الهيئـة ومالكـي الوحـدات واإلفصـاح فـي املوقـع اإلكترونـي ملديـر الصنـدوق وأّي موقع آخـر  

وق العـام الـذي يديـره قبــل  ـا الهيئـة عـن أي تغييـرات غيـر أساسـية فـي الصنـدمتـاح للجمهـور بحسـب الضوابـط التـي تحدده

ر غير  ( أيــام مــن ســريان التغييــر، ويحــق ملالكــي وحــدات الصنــدوق العــام املفتــوح اســترداد وحداتهــم قبــل ســريان التغيي 10)

ت(.اإلساس ي دون فـرض أي رسـوم اسـترداد )إن ُوجد  

قبل إجراء أي تغيير غير   ولجنة الرقابة الشرعية  ب( يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق 

 أساس ي.  

 ج( يقصد بـ "التغيير غير األساس ي" أي تغيير ال يقع ضمن التغييرات األساسية املوضحة في الفقرة السابقة. 

سية في تقارير الصندوق العام التي ُيِعّدها مدير الصندوق.د( يجب بيان تفاصيل التغييرات غير األسا  
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إنهاء وتصفية صندوق االستثمار ( 20  

 

 أ( الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار، واإلجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار: 

شروط وأحكام الصندوق. أ( يجب على مدير الصندوق تحديد أحكام إنهاء الصندوق في   

ب( يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة  

 الصندوق.

ج( لغرض انهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إعداد خظة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي  

على موافقة مجلس إدارة الصندوق )حيثما ينطبق( على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء   الوحدات، ويجب عليه الحصول 

 في هذا الشأن. 

 بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل  
ً
د( يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه، و 21عن )
ً
دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق. ( يوما  

 للفقرة )ج( من هذه املادة.
ً
 ه( يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق املوافق عليها وفقا

 بانتهاء الصندوق خالل )
ً
( أيام من انتهاء مدة الصندوق  10و( يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من امللحق )وف
ً
( من الئحة صناديق االستثمار. 10قا  

ز( إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معين فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق  

 خالل )
ً
ع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.( أيام من وقو 5فور حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  

 ح( يجب على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته. 

ط( يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال  

مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.   يتعارض مع مصلحة  

ي( يجب على مدير الصندوق العام اإلعالن في موقعة اإللكتروني، واملوقع اإللكتروني للسوق أو أّي موقع آخر متاح للجمهور  

 بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق(، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته. 

 ملتطلبات امللحق )
ً
( من هذه الالئحة  14ك( يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقا

 القوائم املالية النهائية ا70خالل مدة ال تزيد على )
ً
 من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنا

ً
ملراجعة  ( يوما

ئم مالية سنوية مراجعة.  للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوا  

 ب( معلومات عن اإلجراءات املتبعة لتصفية صندوق االستثمار:  

 ال ينطبق.  

 ج( في حال انتهاء مدة الصندوق، ال يتقاض ى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق. 
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مدير الصندوق ( 21  

 

 أ(اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته  

 شركة رصانة املالية. 

يعمل مدير الصندوق ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق   •

 املالية لهم وشروط وأحكام الصندوق وأي تعديل عليها وذلك فيما يتعلق بالصندوق. 

االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة مؤسسات السوق املالية بما  يقع على عاتق مدير الصندوق   •

 في ذلك واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول. 

 فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:  •

 إدارة الصندوق.  .1

 طرح وحدات الصندوق. .2

 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.  .3

يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم   •

 ستثمار والئحة مؤسسات السوق املالية. كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اال 

يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتياله أو إهماله أو سوء   •

 تصرفه أو تقصيره املتعمد.  

ن  يجب على مدير الصندوق ان يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضما •

سرعة التعامل معها. على أن يتضمن تلك السياسات و اإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على  

 األقل. 

يجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وان يزود هيئة السوق   •

 املالية بنتائج التطبيق عند طلبها. 
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 ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه  

 .  م30/11/2021هـ املوافق 25/04/1442(  بتاريخ 21235-32ترخيص رقم )

 

 ج( العنوان املسجل وعنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق  

 اململكة العربية السعودية ، املدينة: الرياض  

  3551الشارع: الطريق الدائري الشمالي، رقم املبنى: 

   8462الحي: حي املصيف، الرقم الفرعي: 

  12468الرمز البريدي: 

د( عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق، وعنوان أّي موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن  

. صندوق االستثمار   

 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق:                 

www.rassanah.com.sa   

 ه( بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  

ريال سعودي. 20,000,000شركة رصانة املالية هي شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع قدره   

 و( ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة  

 ال ينطبق. 

 ز( بيان األدوار األساسية ملدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار  

العمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق املالية وشروط وأحكام  

 الصندوق.  

 يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي: 

http://www.rassanah.com.sa/
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 إدارة الصندوق.  .1

 حدات الصندوق.طرح و  .2

 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.  .3

 ألداء وجودة الخدمات املقدمة من األطراف املعنية بتقديم  
ً
يقوم مدير الصندوق بإعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما

 مجلس إدارة الصندوق. الخدمات الجوهرية للصندوق بما في ذلك أمين الحفظ، وتقديمه إلى 

يقوم مدير الصندوق بإعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات املتخذة حيالها، وتقديمه إلى مجلس إدارة  

 الصندوق.

ح( أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق  

 االستثمار  

 ال ينطبق 

( بيان حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن  ط  

يجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره  

ابعة لذلك. مدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. وسيدفع مدير الصندوق أي أتعاب ومصاريف ت  

   ي( بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

 لتعيين مدير صندوق   
ً
أ. للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:  

غيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات دون إشعار  . توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتش1

 الهيئة بذلك بموجب االئحة مؤسسات السوق املالية. 

. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات، أو  2

 سحبه، أو تعليقه من قبل الهيئة.

ة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو  . تقديم طلب إلى الهيئ3

 نشاط إدارة االستثمارات. 
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  -. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد اخل 4
ً
بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.  - بشكل تراه الهيئة جوهريا  

دير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر  . وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي ي5

مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة  

 االستثمارية. 

أنها ذات اهمية جوهرية.  -بناء على أسس معقولة-. أي حالة أخرى ترى الهيئة 6  

( من الفقرة )أ( أعاله خالل يومين  5على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحاالت املذكورة في الفقرة الفرعية ) ب. يجب

 من تاريخ حدوثها. 

 للحاالت املنصوص عليها في الفقرات الفرعية من )
ً
( من الفقرة )أ( أعاله، تو ّجه  6( إلى )1ج. عند عزل مدير الصندوق وفقا

 من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل؛ وذلك 15وق املعزول للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )الهيئة مدير الصند
ً
( يوما

لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، من خالل قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد املدة  

 املحددة للبحث والتفاوض. 

الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات املذكور في الفقرة )ج( أعاله خالل يومين من  د. يجب على مدير الصندوق أن ُيشِعر 

 تاريخ انعقاده.

ه. يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة املعّينة املخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تطلب 

اريخ الطلب، ويجب على كال الطرفين الحفاظ على سرية  ( أيام من ت 10منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خالل )

 املعلومات. 

و. يجب على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه، أن  

 يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.  

 للفقرة )أ( املذكورة أعاله، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من  
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
ز. إذا مارست الهيئة أيا

 األولى من تعيين  60أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ ) 
ً
( يوما

 لتقدير الهيئة   مدير الصندوق البديل. ويجب على
ً
 وفقا

ً
 ومناسبا

ً
مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا

 املحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة. 
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ن مدير صندوق بديل خالل املدة املحددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل امل شار إليها في الفقرة  ح. في حال لم يعيَّ

 )ج( أعاله، فإنه يحق مالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق. 

مشغل الصندوق ( 22  

 

 أ( اسم مشغل الصندوق  

 شركة رصانة املالية  

 ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية، وتاريخه  

 م. 30/11/2021هـ املوافق  25/04/1442( الصادر بتاريخ 21235-32شركة رصانة املالية تحميل الترخيص رقم )

 

 ج( العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق  

املقر الرئيس ي -شركة رصانة املالية  3551 

حي املصيف  –ي طريق الدائري الشمال  

12468الرمز البريدي  - 90567صندوق البريد   

0533104104هاتف:  

 اململكة العربية السعودية

   am@rassanah.com.sa  :البريد االلكتروني 

 د( بيان األدوار األساسة ملشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار  

 تسجيل جميع املبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق واملصاريف واالتعاب بحساب الصندوق، اجراء التسويات الالزمة.  •

 يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن تشغيل الصندوق. •

 يقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق.   •

 يقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة وامللغاة، وبسجل محدث لكل مشترك بالصندوق.   •
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صناديق   يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجل مالكي الوحدات وحفظه في اململكة وفقا ملتطلبات الئحة •

 االستثمار.  

يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن عملية توزيع االرباح إن وجدت حسب سياسة التوزيع املنصوص عليها في هذه الشروط   •

 واالحكام.  

 يقوم مشغل الصندوق بإجراءات االشتراك واالسترداد حسب املنصوص عليها في هذه الشروط واالحكام.   •

 وحساب سعر وحدات الصندوق.  ُيَعدُّ مشغل الصندوق مسؤوال عن تقي •
ً
 وعادال

ً
 كامال

ً
 يم أصول الصندوق تقييما

 لشروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار.   •
ً
 التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقا

 

 ه( بيان حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن  

 للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار  يجوز ملشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أ
ً
ي تابعيه بالعمل مشغال

يديره مشغل صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. وسيدفع مشغل الصندوق أي أتعاب ومصاريف  

 تابعة لذلك. 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار  
ً
 ثالثا

ً
 و( املهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

يحق ملشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مشغل للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار  

   يتولى أصوله بعد إبالغ مدير الصندوق.
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أمين الحفظ ( 23  

 

   أمين الحفظ:أ( اسم 

 شركة الخير كابيتال.  

 ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية، وتاريخه: 

هـ  27/03/1430، بتاريخ  08120-37ترخيص هيئة السوق املالية    

  ج( العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ 

11547الرياض  69410املركز الرئيس ي: ص ب   

السعوديةاململكة العربية     

8001241020 هاتف:   

alkhaircapital.com.sa :املوقع االلكتروني  

هـ 27/03/1430بتاريخه  08120-37رقم الترخيص   

 اململكة العربية السعودية، الرياض، حي الوزارات 

  د( بيان األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف ُيَعدُّ أمين   -
ً
 عن التزاماته وفقا

ً
الحفظ مسؤوال

 تجاه  
ً
 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق املالية. وُيَعّد أمين الحفظ مسؤوال

ً
 ثالثا

ً
بها طرفا

صندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره املتعمد مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر ال  

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع  
ً
ُيَعدُّ أمين الحفظ مسؤوال

. اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق   

املالية السعوديأنشاء حساب في السوق   1-  
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- 2 فتح حساب محلي وإيداع جميع املبالغ النقدية العائدة لصندوق االستثماري في الحساب   

- 3 حفظ االوراق املالية  

  ه( بيان حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن 

 للحفظ من ال
ً
باطن ألي صندوق استثمار يتولى يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا

  حفظ أصوله، ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

 لها في ممارسة نشاط الحفظ،  
ً
 لهذه الفقرة مؤسسة سوق مالية مرخصا

ً
يجب أن يكون أمين الحفظ من الباطن املكلف وفقا

 ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب.

 فيما يتعلق بصندوق االستثمارو( 
ً
 ثالثا

ً
:املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا   

 للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى 
ً
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا

موارده الخاصة.حفظ أصوله، ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من     

 لها في ممارسة نشاط الحفظ،  
ً
 لهذه الفقرة مؤسسة سوق مالية مرخصا

ً
يجب أن يكون أمين الحفظ من الباطن املكلف وفقا

 ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب.

 
ً
 للصندوق ذي العالقة أو مديرا

ً
 ألحكام هذه املادة مديرا

ً
للصندوق ذي  يجب أن ال يكون أمين الحفظ من الباطن املكلف وفقا

 ملدير الصندوق أو ملدير الصندوق من الباطن. 
ً
 العالقة من الباطن، أو تابعا

  ز( بيان األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله 

: صالحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله  

 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: أ( للهيئة عزل أمين الحفظ املعّين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدابية تراه 
ً
مناسبا  

( توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق املالية. 1  

( إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة  2  

إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ   ( تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ  3  
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  -( إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  4
ً
بااللتزام بالنظام أو لوائحه التفيذية  –بشكل تراه الهيئة جوهريا  

أنها ذات أهمية جوهري.   –بناًء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة   

 
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
   ب( إذا مارست الهيئة أيا

ً
للفقرة )أ(، فيجب على مدير الصندوق املعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا

لتعليمات الهيئة، ويتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل  

 االولى من تعيي60النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ال )
ً
ن أمين الحفظ البديل. ويجب  ( يوما

 لتقدير الهيئة املحض  –على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
إلى أمين الحفظ البديل    –حيثما كان ضروريا

.جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة  

:صالحية عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق    

أمين الحفظ املعّين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ    أ( يجوز ملدير الصندوق عزل 

 وبشكل كتابي.
ً
 في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا

 من 30ب( يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل )
ً
تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي  ( يوما

 للفقرة )أ(، ويجب على أمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس  
ً
الصادر وفقا

  –للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 
ً
 ومناسبا

ً
إلى    –حيثما كان ذلك ضروريا

ظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.أمين الحف  

 في موقعه اإللكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير  
ً
ج( يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا

مه بتعيين أمين  الصندوق العام كذلك اإلفصاح في أّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن قيا 

 حفظ بديل للصندوق العام.
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مجلس إدارة الصندوق ( 24  

 

: اسماء أعضاء مجلس االدارة  

سنة في  عمل فيها في عدة   20عضو غير مستقل. خبرة تجاوزت  –رئيس مجلس اإلدارة :  أ( عبدهللا عبدالرحمن الربدي

عام و عمل رئيسا تنفيذيا في قطاعات صناعية و   14عن قطاعات ، حيث عمل في القطاع املصرفي و االستثماري ما يزيد 

 منصب العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة رصانة  
ً
خدمية و استثمارية ملدة تزيد عن ست سنوات. يشغل حاليا

  املالية. شغل أيضا عدة مناصب تنفيذية في شركات مساهمة عامة قابضة و ايضا في عدة قطاعات منها الصناعي و املال.

يحمل درجة الدبلوم في الدراسات العليا في إدارة االعمال من جامعة كامبريا البريطانية ودرجة املاجستير في اإلدارة الدولية و  

.  دبلوم في هندسة االلكترونيات  

 

سنة في مجاالت متنوعة ، بداية من شركة ارامكوا السعودية  25عضو مستقل. خبرة تجاوزت ب( علي بن مفرح  الزهراني: 

عام كمحلل نظم في مركز األبحاث و التطوير. أسس مركز مال و االعمال للتدريب و االستشارات املهنية   14حيث عمل فيها 

 
ً
 مدير لألصول  و مديرا إلدارة املشورة في  العاملية في املجال املالي. شغل عد مناصب في املجال املالي منها مديرا

ً
 لالستثمار و ايضا

عدة شركات مختلفة. حاصل على درجة املاجستير في إدارة االعمال تخصص مالية من جامعة ليستر في بريطانيا و درجة  

   البكالوريوس و شهادة دبلوم تنفيذي وشهادة دبلوم تنفيذي و عدد من الدورات.  

 

 في عدة مجاالت متنوعة، كرئيس تحرير ومدير في عدة   25عضو مستقل. خبرة اعالمية تتجاوز ي: ج( مطلق حامد البقم
َ
عاما

صحف، ومدير في تطوير االعمال، وعضو تنفيذي  في عدة لجان اعالمية واستشارية، وعضو مجلس ادارة ومدير عام،  

 عضو ومؤسس ورئيس تحرير في صحيفة   مؤسس جمعية أطفال لرعاية االطفال املصابين باالمراض الخبيثة، كما انه
َ
حاليا

 مال. مشارك في عدة مؤتمرات وملتقيات داخل اململكة وخارجها. حاصل على درجة البكالوريوس في االعالم. 

 

لجنة الرقابة الشرعية  (25  

 

  دار وشركة   الشرعي«(. )»المستشار للصندوق  شرعي  كمستشار  ذ.م.م. الشرعية  المراجعة دار  تعيين م ت

  مصرف من مرخصة وهي  الشرعية  والرقابة االستشارات  مجال في  رائدة شركة الشرعية المراجعة

  لعديد ل شرعي  ومستشار كمراقب  تعمل  حيث  المختلفة  األعمال  لقطاعات  خدماتها وتقدم  المركزي،  البحرين

  مجلس  ودول   وآسيا  وأفريقيا  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  مختلفة دولة  12 على   تتوزع الشركات  من
  يجعلها  مما  المختلفة  العالم دول من عدد  في  الشرعيين  المستشارين من  بنخبة  الدار وترتبط   الخليجي. التعاون

  على التجارية  واألعمال  العمالء احتياجات  تلبي  أن يمكن  التي القليلة الشرعية  االستشارية الهيئات  من واحدة
  كونغ  وهونغ   وأستراليا  وفرنسا   وكندا  المتحدة المملكة  في  عمالئها  عن النظر وبصرف  دولي. نطاق 
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  قطاع  أهمها ومن  األعمال قطاعات  من  للعديد  خدماتها  الدار تقدم  الخليجي، التعاون  مجلس ودول   وسويسرا
  13و  التأمين،  شركات  من ٪  21 نسبته لما  شرعي ومستشار  كمراقب  الدار تعمل حيث  واالستثمار،  التأمين

  خدماتها  بتقديم ذ.م.م  الشرعية  المراجعة دار وتتميز   السعودية. السوق في المدرجة االستثمار  شركات  من %
  الشرعي  والتدقيق  الشرعية  االستشارات  إلى  باإلضافة  المنتجات، واعتماد  مراجعة خالل من   عالية  بمهنية

  محمد  الدكتور الشيخ الشرعية المراجعة  دار عينت   وقد   هذا  ، التداول.  أسواق  في  المدرجة سهم األ وفحص 
  الصندوق  التزام من  للتأكد   به  الخاصة  والمستندات   للصندوق الشرعية المعايير مراجعة  لغرض  علي محبوبي 

  على   السنوي الشرعي  التدقيق  وإجراء  الشرعية  بالرقابة  الشرعي المستشار  سيقوم  كما  الشرعية، بالمعايير
  الضوابط مع  متوافقة  واستثماراته  الصندوق عمليات   بأن  اإلدارة لمجلس ليؤكد  الصندوق  واتفاقيات  عمليات 

 الشرعية 
 

 الشرعية:  الرقابة لجنة ومسؤوليات  أدوار  أ( 

  املنفذة األخرى  املستندات وجميع  الصندوق  وأحكام  شروط ذلك في بما  الصندوق  طرح  مستندات واعتماد مراجعة •

 .عليها الحق تعديل أي  على واملوافقة  الصندوق،  مظلة تحت

 .االستثمار  عند الصندوق  بها  يتقيد التي الشرعية  املعايير  إعداد •

 .بالصندوق  املتعلقة  املسائل ملناقشة  األمر تطلب إن  االجتماع  •

  الهيكل  أو  أنشطته  أو  الصندوق   باستثمارات واملتعلقة  الصندوق  مدير من  املوجهة االستفسارات  على الرد •

 .الشرعية  واملعايير الضوابط مع  بااللتزام والخاصة   االستثماري 

  جهة إلى ذلك تفويض أو  الشرعية واملعايير الضوابط  مع  توافقها لضمان الصندوق  أنشطة على والرقابة اإلشراف  •

 أخرى. 

 وتدفع سعودي ريال  21,300 بقيمة  سنوية سومر   احتساب سيتم  الشرعية:  اللجنة  أعضاء مكافآت حول  تفاصيل •

 الشرعية.   اللجنة   خدمات مقابل الصندوق  أصول   من  سنوي  نصف بشكل

 

 د( أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

 

 الشيخ / الدكتور محمد محبوبي  علي : 
 تمحورت والتي اإلسالمي بالتمويل المتعلقة والمقاالت والمنشورات، البحوث، من كبيرا عدد  علي محبوبي محمد الدكتور قدم

  ، اإلسالمي المال وسوق ، )التكافل( اإلسالمي والتأمين ،  اإلسالمية والصيرفة اإلسالمي، المعامالت قانون  اآلتي: حول

  الشرعية االستشارات في جيدة خبرة لديه أن كما الشرعي.  التوافق عدم مخاطر و ، األداء وقياس والكفاءة ، الشريعة ومقاصد

 .المالية المؤسسات و البنوك مع العمل خالل من اكتسبها التي
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 :العلمي التحصيل

  ، IIUM والتمويل اإلسالمية  المصرفية معهد ، والتمويل اإلسالمية المصرفية الدراسات مجال  ، الفلسفة في دكتور •

2012-2017. 

 اإلسالمي التمويل مؤهالت ، المتحدة المملكة ، (CISI) واالستثمار المالية لألوراق القانوني للمعهد المهني التأهيل •

 IFQ، 2013. 

  المالية الدراسة مجال ، (CIFP) المعتمدة اإلسالمية المالية المهنة ، الماجستير  لدرجة المعادل المهني المؤهل •

 .2011-2010 اليزيام لمبور كواال ، (INCEIF) اإلسالمي التمويل في للتعليم  الدولي المركز ، اإلسالمية

- 2005 ، إندونيسيا  بوغور ،Tazkia  ، اإلسالمية األعمال إدارة كلية ، والتمويل والشريعة البكالوريوس درجة •

0092. 

  الداخلية  اإلسالمية ،المدرسة  الشرعية المعلمين تربية كلية ، بيسنترين( بوندوك / )معاهد التقليدية اإلسالمية المدرسة •

 . 2005- 2000 ، إندونيسيا باسوروان ،

 

مراجع الحسابات ( 26  

 

اسم مراجع الحسابات     أ )

 (  لالستشارات املهنية شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاؤه )املحاسبون املتحدون  

 ب(العنوان  

 اململكة العربية السعودية، الرياض

 7مكتب رقم  – 17مبنى رقم   –طريق امللك عبدهللا 

 3988-12274الرياض  8246ص.ب. 

 0587 494 11 966+فاكس:    2974 456 11 966+هاتف: 

 ج( بيان األدوار األساسية ملراجع الحسابات ومسؤولياته  

  
ً
 الى اعمال املراجعة التي يقوم بها و التي تتم وفقا

ً
تتمثل مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء الرأي على القوائم املالية استنادا

عة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية و التي تتطلب التزام املحاسب بمتطلبات اخالقيات املهنة و  ملعايير املراج

تخطيط و تنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء الجوهرية.   
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راءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ و اإليضاحات الواردة في  تتضمن مسؤوليات مراجع الحسابات أيضا القيام بإج

القوائم املالية. باإلضافة الى تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة و معقولية التقديرات املحاسبية املستخدمة  

 باإلضافة الى تقييم العرض العام للقوائم املالية 

جع الحسابات لصندوق االستثمارد( بيان األحكام املنظمة الستبدال مرا   

مراجع الحسابات الخارجي   شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاؤه )املحاسبون املتحدون لالستشارات املهنية(ستكون 

 بعد اخذ موافقة مجلس إدارة  
ً
للصندوق و يحتفظ مدير الصندوق بحق تغير مراجع الحسابات وفقا ملا يراه مناسبا

الصندوق ، ويكون األعضاء مجلس إدارة الصندوق الحق في رفض تعيين مراجع الحسابات أو توجيه مدير الصندوق لتغيير  

أي من الحاالت االتية: مراجع الحسابات املعين، في   

( وجود ادعاءات قائمة و مهمة حول سوء السلوك املنهي ملراجع الحسابات تتعلق بتأدية مهامه  1  

( اذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مستقال. 2  

 لدى الهيئة.  3
ً
( إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجال  

الحسابات ال يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة.  ( إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع 3  

( إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها املخض تغيير مراجع الحسابات املعين فيما يتعلق بالصندوق. 4  

 

أصول الصندوق ( 72  

 

 أ( أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.  

 سوف يتم حفظ أصول الصندوق لدى الخير كابيتال. 

   ب( على امين الحفظ )الخير كابيتال( فصل أصول الصندوق عن أصوله و عن أصول عمالئه االخرين

ج( تعد أصول الصندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين ، وال يجوز أن يكون ملدير  

الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة  

، اال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو   أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها
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 لوحدات في الصندوق ،  
ً
مشغل الصندوق أو امين الحفظ أو امين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

أفصح عنها في شروط    بهذه املطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة و
ً
و أحكام  وذلك في حدود ملكيته ، أو كان مسموحا

   الصندوق. 

 

معالجة الشكاوى ( 82  

 

 يستقبل مدير الصندوق شكاوي املستثمرين دون مقابل في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء

0533104104 :على الرقم   

Am@rassanah.com.sa طريق البريد االلكتروني:    او عن   

املالية نتائج أي شكوى صادرة عن أي مستثمر من املستثمرين في  في حال طلب الجهات القضائية املختصة او هيئة السوق 

. الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع املستندات املرتبطة باملوضوع  

. دون مقابل يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي حال طلبها  

 

معلومات أخرى ( 29  
 

 يفيد بأن السياسات و االجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح  أ( يجب أن تحتوي 
ً
بيانا

م عند طلبها دون مقابل.   محتمل و /أو فعلي ستقدَّ

سيتم تقديم السياسات و االجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/ أو فعلي عند طلبها  

 دون مقابل. 

ب أن توضح أن الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار هي  ب( يج

 لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية.  



 

49 
 

لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية، هي الجهة القضائية املختصة بالنظر إلى أي نزاع من أو عن االستثمار في هذا  

وق.الصند  

 ج( يجب أن تحتوي قائمة للمستندات املتاحة ملالكي الوحدات، تشمل شروط وأحكام 

 الصندوق وكل عقد مذكور في الشروط واألحكام، والقوائم املالية ملدير الصندوق.  

الية  ملالكي الوحدات الحق في االطالع على شروط وأحكام الصندوق وكل عقد مذكور في شروط وأحكام الصندوق، والقوائم امل

 ملدير الصندوق. 

 د( يجب أن تحتوي أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس 

مالكو الوحدات   -بشكل معقول  - إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد يطلبها    

 الحاليون أو املحتملون أو مستشاروهم املهنيون، أو من املتوقع أن تتضمنها شروط 

الصندوق التي سُيتخذ قرار االستثمار بناًء عليها. وأحكام   

 الينطبق 

افق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي  ه( أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار تو

كرت في سياسات االستثمار وممارساته.
ُ
 ذ

 ال ينطبق 

متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق ( 03  

 

ينطبق ال   
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إقرار من مالك الوحدات( 13  

 

ركنا فيهــا أطلعت/اطلعنــا علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق، وأقــر / أقررنــا باملوافقــة علــى خصائــص الوحــدات التــي اشــتركت / اشــت لقــد  

 االسم: 

 التوقيع:

 التاريخ:
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 ( 1امللحق )

 املعايير الشرعية 

 أو أكثر مما يلي:ال يجوز أن يستثمر الصندوق في الشركات التي  .1
ً
 يكون مجال نشاطها الرئيس ي واحدا

مؤسسات الخدمات املالية التي تقوم على اإلقراض بالفائدة والربا أو توزيع املنتجات القائمة على الربا، ويشمل   . أ 

اإلقراض   وشركات  التقليدي  والتأمين  التقليدية  البنوك  مثل  املاليين  الوسطاء  يتعامل  ذلك  آخر  نشاط  وأي 

النوافذ اإلسال  التعامل مع  البنوك والشركات والتي تعمل وفق  بالفائدة والربا )ويستثنى من ذلك  مية من هذه 

 الضوابط واملعايير الشرعية(. 

 إنتاج وتوزيع الخمور أو الدخان وما في حكمهما.  .ب

 املؤسسات والشركات التي تركز على عمليات املقامرة والقمار مثل الكازينوهات أو مصنعي ومقدمي آالت القمار.  .ت

 لحوم غير املذكاة و املشروبات الكحولية و جميع املنتجات الغير حالل. لحم الخنزير ومشتقاته أو ال   إنتاج وتوزيع .ث

استنساخ،   .ج أو  تعديل  بها من  يتعلق  وما  البشرية  بالجينات  التالعب  في  املشاركة  الحيوية  التكنولوجيا  شركات 

 ويستثنى من ذلك الشركات املعنية بالبحوث الطبية. 

ير الشرعية كإنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب املجون واملجالت  أدوات الترفيه غير املتوافق مع الضوابط واملعاي .ح

مع   املتوافقة  غير  الراديو  ومحطات  املوسيقى،  ونشر  وتأليف  السينما،  ودور  املاجنة  الفضائية  والقنوات 

 الضوابط الشرعية.

 ي.أي نشاط آخر غير متوافق مع الضوابط واملعايير الشرعية على النحو الذي يقرره املستشار الشرع .خ

 الرجوع  
ً
مالحظة: في حالة وجود أي شك حول االستثمار الذي يندرج ضمن أي من الفئات املذكورة أعاله، يجب دائما

 إلى املستشار الشرعي ألخذ املشورة وإجراء مزيد من املراجعة التخاذ القرار النهائي من قبل املستشار الشرعي. 

االستثمارات الغير متوافقة مع الضوابط الشرعية املذكورة أعاله، سيتم  بمجرد أن يتم التأكد من خلو الشركات من   .2

 إجراء تحليل مفصل لتقاريرهم املالية )التقرير املالي األخير املراجعة(.

 

بمجرد اجتياز الشركات املحددة للفحص األولي أعاله، سيتم إجراء تحليل مفصل لبياناتها املالية )آخر تقرير مالي  .3

 يه ال يجوز االستثمار في الشراكت ذات النسب املالية التالية: مدقق(، وبناء عل

 %. 30إجمالي الديون التقليدية مقسومة على إجمالي أصول الشركة تساوي أو تزيد عن  . أ 
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 على إجمالي األصول يساوي أو يزيد   .ب
ً
مجموع النقد باإلضافة إلى األوراق املالية التي تحمل فوائد محرمة مقسوما

 %.30عن 

 %.5حصل من استثمارات غير متوافقة مع الضوابط واملعايير الشرعية يساوي أو يزيد عن  الدخل املت  .ت

 املعايير املتعلقة بالتطهير:  .4

يجب تجنيب الدخل غير املشروع وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية ويتم التطهير حسب الخطوات  

 اآلتية:

 االستثمار فيها. تحديد مقدار الدخل غير املشروع لكل شركة تم   .1

تقسيم مقدار الدخل غير املشروع للشركة على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة السهم من الدخل   .2

 غير املشروع.

الدخل غير املشروع   .3 ليتم حساب إجمالي  تم االستثمار فيها  التي  أسهم الشركة  في عدد  القسمة  ناتج  ضرب 

 الناتج من االستثمار في الشركة. 

 خطوات لكل شركة تم االستثمار فيها. تكرار نفس ال .4

 ضم الدخل غير املشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب األعمال الخيرية. .5

 أدوات وطرق االستثمار: .5

 ال يجوز بيع وشراء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:

 . Futuresعقود املستقبليات  -

 .Optionsعقود االختيارات  -

 . Swapعقود املناقلة  -

 األسهم املمتازة.  -

 . Derivativesاملشتقات  -

 

 

 


